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POROČILO O POLETNI IZMENJAVI V LIBANONU AVGUSTA 2012 
 

Avgusta letos sem se kot druga študentka mariborske Medicinske fakultete odpravila 
v Libanon na poletno izmenjavo. Mesto sem dobila v Bejrutu in tamkajšnji bolnici, ki 
se imenuje AUB (American University of Beirut). Izkušnja je bila vsekakor zelo 
zanimiva, tako z vidika bolnišnice kot z vidika tamkajšnje kulture. Najbolje, da grem 
kar po vrsti … 
 

POT IN VIZA 
Priporočam seveda letalo. Cene letalske vozovnice so nekje med 400-600 evri- 
povsem odvisno, kdaj jo kupiš. Tako jo na primer februarja dobiš za 400 evrov, če jo 
kupuješ konec maja pa pod 600 evri ne prideš skozi. Sama sem jo rezervirala kar na 
Lufthansini strani, imela pa sem vozovnico Ljubljana – Bejrut. Torej nobenih 
problemov s kovčki in nepotrebnimi check in-i vmes, čeprav sem prestopila v 
Frankfurtu. Karto se seveda da dobiti kakih 50 evrov ceneje, če letite prek Zagreba 
ali Benetk, a je vseeno veliko manj komplikacij, če vas enostavno nekdo dostavi do 
Ljubljane.  Je pa treba spremljati gibanje cen vozovnic čimbolj pogosto, pa potem že 
vidiš, za kaj se odločiš . Popularni strani sta še www.edreams.com in 
www.kayak.com.  
Vizo mora imeti vsak tujec, ki stopi na Libanonska tla. Za nas, državljane EU, to 
sploh ni noben problem, saj jo dobiš na letališču zastonj in brez kompliciranja. 
Nekatere ambasade tega ne vedo, zato govorijo, da jo je treba iti iskat prej. Ampak 
če pokažete Invitation letter vas ne bo nihče po ničemer vprašal in boste dobili tisto 
štampiljko v potovalni list v roku 10 minut . Viza je veljavna en mesec, a vsakogar 
vprašajo, koliko časa bo ostal. V mojem primeru je bilo to 36 dni, zato so mi jo dali 
kar za dva meseca. 
 
 
BOLNIŠNICA 
Študentje, ki pridejo v Bejrut na poletno izmenjavo večinoma opravljajo prakso na 
AUB MC  - American University of Beirut Medical Center. Nahaja se slabih 5 minut 
hoje od doma, kjer smo bili nastanjeni, tako da to je bil velik plus - nobenih 
nepotrebnih stroškov s prevozom in izgube časa. Nahaja se v četrti Hamra. Blizu je 
tudi Hamra street in študentski kampus s plažo. 
 
Izkušnja v bolnišnici meni osebno ni bila tako zelo všeč. Mogoče zato, ker nisem 
ravno pristaš ameriškega sistema zdravstva, saj je v tej bolnici ista slika. Če nimaš 
zavarovanja, avtomatsko odpadeš, to pa ima le slaba polovica od 4 milijonov 
prebivalcev Libanona. V tej bolnici se torej zdravijo le precej premožni ljudje s celega 
Bližnjega Vzhoda, saj velja za najboljšo v tej regiji. Kot rečeno, AUB MC spada pod 
AUB, ki ima že precejšnjo tradicijo in ugled.  Bolnišnica je opremeljena res vrhunsko, 
ima vso novo tehnologijo in tudi zelo usposobljen kader, ki večinoma opravlja 
specializacije v Angliji ali Ameriki. Tako tudi na primer vsi študentje v te fakultete 
opravljajo zaključne izpite, imenovane Boards, v Ameriki. Večina jih tam ostane celo 
življenje. Resnično se počutiš kot v Ameriki, vsi imajo pagerje, angleščina je uradni 
jezik bolnice…še celo čistilka vam bo znala v angleščini povedat, kam morate iti .  
 
Sama sem kot želje napisala patologijo, infekcijske bolezni in plastično kirurgijo. Nič 
od tega žal nisem dobila, dali so me na oddelek za splošno kirurgijo. Zaradi tega sem 
bila kar malce razočarana, saj me splošna kirurgija ne zanima preveč, pa tudi vedela 
sem, da kaj dosti tam ne bom imela za početi. In se je izkazalo za resnično . 
Vstajati je bilo poleg tega treba ob 5.45, saj smo imeli ob 6.30 jutranjo vizito. Sledila 
je operacijska, kjer si lahko bil 5 ur ali pa tudi nič, saj nihče ni dejansko nadzoroval, 
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kaj počnemo. Dopoldne smo imeli ponavadi še kak seminar v obliki case reporta, ki 
so se ga udeležili študentje zadnjega letnika, pripravil pa ga je nek kirurg. Eden je 
trajal približno eno uro. Zelo uporabno in poučno! Bili pa so tudi enourni seminarji na 
temo dela z bolniki, odločanju o terapiji in podobno. Super zadeva, res. Kirurgi v 
operacijski večinoma niso prevajali v angleščino, sta pa bila dva izmed teh zelo 
pripravljena razložit vse v angleščini zraven – oba stara okoli 65 let. Eden izmed teh 
dveh je specializiral laparoskopijo v Angliji v osemdesetih letih…dovolj je podatek, da 
apendektomijo s 3D očali opravi v pičlih dveh minutah . Njegove operacije so bile 
super, vsi smo imeli 3D očala in opazovali operacijo na zaslonu. Žal nam niso dovolili 
asistirati ali karkoli takega, pa tudi njihovim študentom ne, kar se mi je zdelo malce 
čudno. Če se res želite kaj naučiti vam zelo priporočam plastično kirurgijo ali 
urgentno medicino. Ta dva oddelka sta se letos izkazala za najboljša, dovolili so jim 
precej reči, pa tudi videli so marsikaj. Plus na kirurgiji pa je ta, da večinoma ob 12ih 
zaključiš z vsem. 
 
 
 

BIVANJE, HRANA IN TRANSPORT 
 
Vsi LeMSIC študentje bivajo v NESTu, kar je okrajšava za Near East School of 
Theology.Pozor! Ni tako, kot se sliši. To je pravzaprav velik blok, kjer je noter kapela, 
knjižnica, nekaj predavalnic in pisarne spodaj, v zgornjih nadstropjih pa so sobe in 
stanovanja. V bloku živijo tudi drugi ljudje, kot npr. profesorji in ostali. Fantje in 
dekleta stanujejo v ločenih nadstropjih, vendar se lahko prosto prehaja med sobami, 
čeprav je v pravilih zapisano, da naj ne bi smeli hoditi fantje k dekletom in obratno. 
NEST ima še velikansko teraso, kjer smo preživeli največ večerov ob čveku, šiši in 
drugim. Sobe so eno ali dvoposteljne, kopalnico in wc pa si delijo trije skupaj. Kar se 
tiče sob, so te osnovne, a se da komot preživeti . Posteljnino in brisače menjajo 
enkrat na teden. NEST ima tudi pralnico, tako da si je večina kar tam prala obleke, le 
prašek si moraš kupit. 2 minuti stran od NESTa je tudi velik market z imenom Idriss, v 
katerem dobiš praktično vse kar dodatnega rabiš oziroma če ti česa zmanjka. 
Lokacija tega doma je odlična, saj si peš v 5 min v bolnici, v 10 min na plaži in v 5 
min na ulici Hamra, kjer je kar nekaj pubov in kafičev ter eden izmed centrov 
dogajanja.  
 
Prvi dan dobiš v pisarni nad knjižnico kartico za hrano. S to hrano imaš tri obroke na 
dan zastonj v bolnišnični menzi, kar je SUPER. Naložiš si kar hočeš in kolikor hočeš, 
seveda tudi pijače. S tem prišparaš ogromno denarja, sam je voda v tisti vročini še 
kako potrebna. Izračunali smo, da bi šlo v enem mesecu drugače samo za vodo okoli 
50 evrov. Hrana je drugače povsem ok, nihče ni imela kakih prebavnih motenj zaradi 
nje, je čisto in v redu pripravljeno. Edino to je, da se zna včasih malo ponavljat. 
Ljubitelji mesa smo bili prikrajšani za svinjino, saj tam dobiš le piščanca in mleto 
govedino v 100 različnih oblikah . Splača se pa pa seveda probat vse, marsikaj te 
prijetno preseneti. 
Zelo priporočam tudi hrano na ulici. Hitra hrana je v Bejrutu dosti dosti boljša kot 
naša. S tem mislim vse – od kebaba do hamburgerja. Meso ni zmleti zmazek kot pri 
nas, ampak imajo dejansko naložene prave zrezke, ki jih potem dobiš v 
kebabu/sendviču. Priporočam predvsem Bliss street, ulico povsem zraven kampusa, 
kjer imaš hrane od a do ž. Tam dobiš izvrstne sendviče s pečenim mesom in 
zelenjavo, palačinke z vsemi vrstami dodatkov….skratka ni konca. Je pa tudi precej 
poceni oziroma enako kot pri nas. Za restavracije to ne velja, saj so večinoma zelo 
drage. V ulici Gemezyah priporočam gostilnico Le Chef, ki je zelo poceni, imajo pa 
tudi par značilnih libanonskih predjedi. 
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Kar se tiče transporta, imajo v Bejrutu dve vrsti taksijev. Prvi se imenujejo Service 
Taxi, ki so te dolžni zapeljat kamorkoli v Bejrutu za 2000 LL (1evro). Drugi so isti kot 
pri nas, ceno postavijo na taksi, ne na osebo, tako kot Service. Radi pa vsekakor 
zaračunavajo preveč, zato se ne sme popustiti pri ceni. Če te ne bo vzel prvi, te bo 
pa peti za 2000 LL. Taksijev je drugače ogromno, vsak drugi avto, ki pripelje mimo. 
Cel čas trobijo ljudem ob cesti, kar zna včasih biti malce moteče, ampak se navadiš 
in se potem ne oziraš več cel čas. Za prevoz po državi imajo večinoma minibuse. Če 
se odloči za izlet večja skupina, se splača vzeti kar cel minibus, saj je zelo poceni. 
Tako na primer za vožnjo eno uro in pol plačaš le kaka dva evra. To pa zgleda tako, 
da greš na Hamra street, tam najdeš nek minibus in vprašaš voznika, če bi peljal 
skupino tja in tja. In se zmeniš v parih minutah! 
 
Španci in Grk so si za dva dni sposodili avto in šli malce po državi. Imeli so se fino, 
vozil pa je Grk, saj je promet v Grčiji baje približno tak kot v Bejrut – popolnoma 
kaotičen. Nihče ne upošteva rdečih luči, prehodov za pečce praktično ni, pravil pa 
tudi ne. Zato pač greš čez cesto in je to to. Če nimate izkušenj s tem potem se 
kakšnim izposojam avtomobilov raje ognite. 
 
 
SOCIAL PROGRAM IN IZLETI 
LeMSIC v enem mesecu organizira tri celodnevne izlete, in sicer vsako soboto 
enega. Izleti so POPOLNOMA zastonj – prevoz, hrana, vstopnine – vse plača 
LeMSIC. V Social programu te popeljejo na: 
sever Libanona, kjer si ogledaš mesto Tripoli in pa rezervat ceder – dreves, ki so 
nacionalni simbol, ki krasi njihovo zastavo; 
jug Libanona, kjer obiščeš mesto Saida in tamkajšnji morski grad in tržnico ter muzej 
izdelovanja mila, ter mesto Tyre, kjer si ogledaš rimske ruševine nekdanjega mesta 
in se popoldne skopaš na velikanski peščeni plaži; 
in vzhod Libanona, kjer si ogledaš naravne kleti Ksara s pokušnjo vin in pa Bekka 
dolino ter najbolje ohranjene grške in rimske ruševine v Libanonu, ki so v kraju 
Baalbeck, nato pa še ene ruševine v mestu Anjaar. 
 
Pri nas je bil izlet v Tripoli odpovedan zaradi varnostnih razlogov, saj je tam sedaj 
praktično že vojna. Namesto tega so nam organizirali poldnevni  izlet v Byblos 
(starodavno mesto z ostanki feničanske kulture in lepimi plažami) in Jeitta Grotto 
(podobne jame kot naša Postojnska, le da je naša večja in vseeno nekoliko lepša), ki 
je bil super. Tudi izlet na jug je bil na lastno odgovornost, zato nas je kar nekaj raje 
ostalo v Bejrutu tisti dan. Žal so letos razmere bile take kot so bile, zato se ni dalo 
vsega videti in obiskati…morda čez nekaj let. 
 
Izleti so drugače res fajn, pa hrano tudi zelo dobro izberejo, tradicionalne jedi in 
vsega po malo. Avtobus je bil precej moderen in je imel klimo – takega v Libanonu ne 
najdeš kar tako. Drugače avtobusi javnega prevoza so precej stari in razapadajoči, 
ampak se da preživet . 
 
 
Poleg teh izletov smo si sami ogledali še nekaj mest, kot so Harissa, Beit Al Dine, 
…majhnih in lepih mestec v Libanonu ne zmanjka. Smo pa videli tudi kar precej 
stvari v Bejrutu. Če jih naštejem le nekaj: 

 Pidgeon Rocks – veliki skalnati bloki v morju 

 Armenska četr 
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 Downtown 

 Nacionalni muzej 

 Kompleks AUB 
 
Za ogled Hezbollahove četrti se četos ni odločil nihče. Drugače se šteje, da je varno, 
le oblečen moraš biti primerno in seveda pustiti fotoaparat doma So pa šli nekateri 
vseeno v Tripoli na izlet na lastno odgovornost. Super je, če imaš vedno s sabo 
nekega arabsko govorečega študenta, kot je bil pri nas Bolgar Simon. Z njegovo 
pomočjo smo vse zapletke spotoma reševali in ni bilo nobenih težav s komunikacijo. 
 
 
 
 
VARNOST 
Najbrž tema, ki vsakogar še kako zanima. Letos so bile razmere na nekaterih delih 
Libanona precej zaostrene zaradi državljanske vojne v Siriji, ki je sosednja država. 
Očitno je Siriji še kako v interesu v vojno vključiti tudi Libanon, ki je dosti bogatejša 
država. V Bejrutu ni bilo nobenih problemov, razen enega dne, ko so skrajneži 
ugrabili približno 42 sirskih državljanov kot povračilo za nekaj ugrabljenih Libanoncev 
v Siriji. Takrat smo se malo bolj držali doma, ampak je bilo potem spet vse normalno. 
Dejstvo je, da je četrt Hamra najbolj varna četrt v Bejrutu. Skoraj cela je namreč pod 
pokroviteljstvom ZDA in kakršenkoli napad v tem predelu (kampus, bolnica), bi se 
obravnaval kot direkten napad na ZDA. Tega pa seveda noče nihče. Mislim pa, da se 
bodo zadeve s sirsko vojno končale v enem letu, tako da drugo leto ob tem času bo 
najbrž spet vse po starem. 
 
Znano pa je, da je Libanon še danes v vojni z Izraelom in da se lahko slika spremeni 
v dnevu ali dveh. Hezbollah je namreč še kako prisoten v Libanonu in tudi njegovi 
politiki. Prav oni so zanetili zadnjo vojno leta 2006 z ugrabitvijo izraelskih vojakov. A 
razmere zaenkrat niso napete, trenutno je bolj problem s Sirijo in sirskimi begunci, 
katerih število vsak dan zelo naraste. V Bejrutu so postavili celo nekakšen kamp za 
sirske pribežnike. 
Seveda pa na ulici in v Bejrutu velja pravilo, da se morebitnim shodom in gručam 
ljudi ogneš kar se da na veliko, da nisi po nepotrebnem vpleten v kakšen spopad 
med protestniki ali kaj drugega.  
Največ narediš za varnost seveda sam. 
 
 
 
 
 
 
NOČNO ŽIVLJENJE 
V Bejrutu se brez dvoma stalno »dogaja«. Nočno življenje je raznoliko, a žal tudi zelo 
drago. Za malo pivo tako odštejete minimalno 3,5 evra v kakšnem bolj zakotnem 
baru, pa vse do 6 evrov v bolj »fancy« barih, ki jih tudi ne manjka. Žgane pijače so 
seveda še dražje. Na denar zato velja še kako paziti, saj drugače z lahkoto zapraviš 
100 evrov na teden samo za zabavo.  
Glavno dogajanje je na dveh lokacijah: Hamra street in Gemezyah street. Prva je 5 
minuta oddaljena od NESTa, druga pa kake pol ure, zato priporočam Service Taxi. 
Mi smo se večinoma najraje zadrževali na Hamri, saj so cene še kolikor toliko 
znosne, poleg tega izvajajo razne akcije vsak večer – kot na primer »happy hour« 
vsak dan do 21.00, ko je vsa pijača 50% znižana. Poleg teh dveh ulic pa Bejrut 
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ponuja tudi prestiž. To so klubi kot so Skybar, White, B018, Gold,…to je le nekaj 
izmed njih. Za vstopnino boste odšteli minimalno 20 dolarjev, poleg tega boste imeli 
verjetno določeno minimalno vsoto, ki jo morate v klubu zapraviti. Ta se navadno 
giblje okoli 25 dolarjev. Približno polovica študentov se je odločila za Skybar, nekateri 
so šli tudi v B018. Sama sem se tem stvarem raje izognila, veliko raje smo šli kam v 
bližino. Zelo priporočam Charlie's bar na Gemezyah, kjer vrtijo dobro glasbo in imajo 
sprejemljive cene, pa tudi atmosfera je super. Tam dobiš še kako rundo zastonj! 
Drugače pa je tudi Hamra super. 
 
 
 
DENAR IN TELEKOMUNIKACIJE 
V Libanonu lahko plačuješ z dvema valutama: libanonsko liro (LL) in ameriškim 
dolarjem (USD). Menjalno razmerje med dolarji in lirami je fiksno: 1$ je enako 
1500LL. Razmerje med evrom in lirami pa je približno  2000LL za 1€. Sama sem si v 
Sloveniji pred odhodom kupila dolarje, da mi ni bilo treba takoj iskati menjalnice. 
Drugače lahko normalno plačuješ z dolarji, vračali pa ti bodo libanonske lire. Zgodi se 
tudi, da ti vrnejo malo tega, malo onega, zato je treba denar vedno prešteti. Menjalnic 
je drugače dovolj. Gotovino se lahko normalno dviguje na bankomatih s karticami 
Maestro, Mastercard in Viso. Vsa navodila na bankomatu so tudi v angleščini, zato ni 
nobenih skrbi. Sama sem uporabljala Maestro in je šlo vse v redu. Priporočam pa, da 
dvigujete višje zneske, saj zna bit provizija kar draga – pri meni je bila približno pet 
dolarjev na 150 dvignenih. 
Glede kontaktov z domovino nesite s sabo prenosni računalnik. V NESTu lahko 
zakupite internet, ki je 10 dolarjev za 1GB podatkov. Meni je zdržalo le 9 dni, zato ga 
nisem še enkrat kupila. Imela sem srečo, da je moja libanonska cimra imela internet 
v sobi in mi je dala geslo. NESTov internet drugače deluje le na terasi. Seveda pa je 
v okolici tudi veliko barov z zastonj Wi-Fijem, odlično pa deluje tudi v bolnišnici. 
Sama sem uporabljala internet tudi v medicinski knjižnici, dobiti je treba le geslo od 
kontaktne osebe oziroma tamkajšnjega študenta. Facebook in Skype tam sicer ne 
delujeta, a je za kak kontakt dovolj tudi Gmail  
 
 
Glede telefoniranja se splača kupiti libanonsko SIM kartico, saj zelo olajša 
komunikacijo z ostalimi študenti na izmenjavi in z libanonskimi študenti. Moj telefon je 
bil žal zaklenjen, zato kartice nisem mogla imeti. Mobilna operaterja sta dva: Alfa in 
MTC Touch. Pri obeh je SIM kartica okoli 20 dolarjev z že vključenimi 10 dolarji na 
njej. Se pa splača malce pogledati naokoli, saj cena ni povsod enaka – nekateri so 
kartico dobili tudi za 10 dolarjev. Če opravljaš prakso v avgustu se splača kupiti sim 
kartico od julijskih študentov.  
 
OBISK SOSEDNJIH DRŽAV 
Letos je bila ta možnost sicer precej omejena zaradi vojne v Siriji in še vedno 
obstoječe vojne z Izraelom. V Sirjo se sicer da, a ni preveč pametno, glede na to da 
se nasilje širi proti Libanonu. Kot sem že omenila je tudi Tripoli že tarča izgredov in 
streljanja.  
Z obiskom Izraela je situacija zakomplicirana. Libanonci pravijo, da te, ko imaš enkrat 
vizo za Libanon, z istim potnim listom ne bodo spustili v Izrael. Meja med Libanonom 
in Izraelom je zaprta, v Izrael lahko vstopiš le preko Sirije ali Jordanije. Torej nam 
ostane le še Jordanija. Letos se je nekaj študentov odločilo za obisk Jordanije, a se 
tja da samo z letalom. Cena povratnega prevoza je okoli 300 evrov, kar je precej 
drago za samo enourni let. Vizo se dobi ravno tako na letališču brez kompliciranja. 
Sama sem sicer nameravala iti, a so se potem ostali trije odločili, da bodo tam 
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preživeli cel teden, kar pa meni ne bi šlo skozi zaradi letala nazaj. Definitivno pa si jo 
bom ogledala v prihodnjih letih .  
  
 
LEMSIC 
LeMSIC sestavljajo zelo raznoliki ljudje. Nekaj jih je zelo prijaznih in ustrežljivih, nekaj 
pa kar precej domišljavih, če smo pošteni. Dejstvo je, da se ekipa vsako leto 
praktično v celoti zamenja, zato se lahko stvar zelo spremeni v samo enem letu. 
NEO je trenutno Reem Aoun, dekle, ki ga večina med nami sploh ni videla celo 
izmenjavo, ni se prišla niti predstavit. Izlete je organizirala Yasmina Saadeh, ki je 
sicer v redu, a malce raztresena in nekoliko domišljava . Organizacija je bila sicer 
super drugače, le čakanja je bilo veliko – včasih smo po eno uro čakali libanonske 
študente na avtobusu, ker so zamujali. Največ se je z nami pravzaprav ukvarjal Carl 
Joe, bil je zelo prijazen in tudi zrihtal je vse, čeprav je sam šele drugi letnik (vsi ostali 
že končujejo). Zelo se pozna razlika med študenti, ki so odrasli v Bejrutu in tistimi, ki 
so doma s podeželja ali z libanonskih hribov. Ti so veliko preprostejši in imajo 
popolnoma drugačno perspektivo tudi na dogajanje v Bejrutu in Libanonu, medtem 
ko so Bejrutčani malce preveč zadovoljni sami s sabo. Ko smo na primer šli na izlet 
na jug, smo se ustavili v mestu Saida. Tam je ogromna tržnica z vsemi mogočimi 
stvarmi. Ljudje so bili strašno prijazni do študentov, Yasmina pa je vse napodila nazaj 
na avtobus, češ da je nevarno se tam ustavljat in kupovat stvari, čeprav govorimo 
tule o navadni tržnici. Kasneje smo od ene izmed študentk, Bouchre, slišali, da je 
tista tržnica povsem nenevarna in da nekateri v LeMSICu ne znajo pravilno oceniti 
stvari. Imela je res zelo prav, zato smo se večinoma v prihodnje posvetovali z njo, ker 
je imela veliko realnejši pogled na stvari. Po Yasmininem mnenju bi bilo najbrž 
najbolje, da sploh ne bi zapuščali Bejruta . Motilo me je tudi to, da so stalno 
promovirali drage klube, tudi če smo šli na ulico Gemezyah so vedno zavili v najdražji 
klub. To smo sicer dokaj hitro ugotovili in smo v prihodnje raje hodili po svoje oziroma 
v tiste, ki jih je predlagal Carl Joe. Se je pa poznalo, da so v društvu večinoma punce 
in so se ukvarjale večinoma samo s fanti..razen Bouchre in Jinie, ki sta obe super 
osebi. Jinia se je prišla zadnji dan tudi poslovit in prinesla cel kup libanonskih sladic 
. 
 
 
 
VTISI IZMENJAVE 
 
Moram reči, da je bila izmenjava izredno zanimiva. Kar se tiče ostalih študentov smo 
se super razumeli, tudi izleti so bili res enkratni. Malce mi sicer je žal, da se v 
bolnišnici nisem toliko naučila kot bi želela. Izmenjavo bi sicer ocenila z 8/10. Zelo 
velik plus je tudi hrana, praktično nikjer ne boste dobili treh obrokov na dan zastonj. 
Poleg tega pa je sam Libanon zelo raznolik in zanimiv, njegove lepote se skrivajo 
predvsem stran od Bejruta – v gorah, hribih in prastarih, a zelo lepih mestecih kot so 
Byblos, Beit Al Dine, Saida…in še bi lahko naštevala. Zelo všeč mi je bil tudi naravni 
rezervat ceder, ki smo si ga ogledali na izletu na sever. Kar se tiče kupovanja 
spominkov najdete stvari na Hamri, večinoma pa smo vsi kupovali v Byblosu, ker je 
blo tam največ izbire. Resnično pa svetujem, da si izlete organizirate tudi sami, saj 
tako doživiš Libanon povsem drugače kot če je organizirano s strani LeMSICa. 
Libanon namreč ponuja zelo veliko, le odkriti ga je treba in raziskati. Za vsakogar se 
nekaj najde, pa če ste še tako zahteven turist – od plaž, gora, do skoraj puščave. 
Upajmo le, da se bodo razmere do drugega leta umirile, saj bo potem dodana še ta 
pika na i, ki je letos manjkala. 
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Če so še vedno ostala vprašanja, na katera bi želel/a odgovor, pa sem dosegljiva na 
številki 040 571 771 ali e-mailu boskovic.jana@gmail.com . Lahko me tudi dodaš tudi 
na Facebooku . Z veseljem ti bom pomagala. 
 
 

Jana Boškovič 
 

 

Byblos 

mailto:boskovic.jana@gmail.com
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Rezervat ceder 
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Mošeja Rafika Harririja 
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Baalbeck 

 

AUB plaža 
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Food and drinking party  
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AUB kampus 

 

 


